
V SRPNU 2014

Dostává se vám do rukou 
materiál, který není politickou 
komunikací stávající politické 
garnitury směrem k občanům o 
tom, jak se vše daří a jak se plní 
všechny politické sliby. Ani nejde 
o leták placený komerčním 
subjektem nabízející vám levné 
výrobky. Jde o noviny, které vám 
zasíláme díky podpoře z fondu 
Otakara Motejla pro aktivní 
občany a díky podpoře 
některých z Vás, kterým se naše 
dosavadní aktivity líbí.

Jsme Žďáráci a nechceme se 
dívat, jak naše město pomalu 
vymírá a jak si naši spolužáci 
jinde hledají lepší místo k životu. 
Jsme přesvědčeni, že skutečné 
zapojení obyvatel do dění ve 
městě je ta správná cesta 
zaručující jeho úspěšný 
dlouhodobý rozvoj.

V tomto čísle vás seznámíme s 
tím, co pro město děláme, a 
detailně vám představíme RESTy 
z programu Rekontrukce Žďáru.

Tým Žijeme Žďárem

MÁME PLÁN Petr Vaněk: Jsem nadšený, že se připravuje 
Rekonstrukce Žďáru a velmi rád ji osobně podpořím

Známý Žďárský herec Petr Vaněk, který hrál např. ve filmu Tobruk, se rozhodl aktivně 
podpořit projekt Rekonstrukce Žďáru a odpověděl na otázky týkající se města Žďáru.

Jezdíš do Žďáru často?
Do Žďáru nad Sázavou jezdím tak, jak mi to moje práce umožňuje. Nehraje pro mě roli roční 
období. Přijedu kdykoliv a rád. Mnohem radši sem jedu na více dní v kuse, abych si mohl Vysočinu 
užít dle libosti. Bylo by skvělé, kdyby mohly moje děti vyrůstat ve městě, které má kolem sebe 
taková kouzelná místa jako Krátká, Samotín, Rozštípka, apod.

Co říkáš na program Rekonstrukce Žďáru?
Když mi Filip Hofmann říkal o Rekonstrukci Žďáru, byl jsem nadšený. Jejich program myslí hlavně na 
obyvatele Žďáru. Mají představu o tom, jak by Žďár mohl vypadat, fungovat. Přemýšlí o tom, co by 
se dalo udělat pro toto město, aby se z něj stalo ŽIVÉ SRDCE VYSOČINY, kterým jako turista nebudu 
jen projíždětt, ale zastavim se zde a prozkoumám jeho krásy. A pak o tom zázraku budu mluvit dál. 
Jsou města jako například Ostrava, které pochopily, že je nutné město oživit. Aby tam lidi bavilo 
bydlet, a turisty tam jezdit. Žďár si toto zaslouží. Velmi rád je podpořím v každé činnosti. Už nyní 
připravujeme virální video, které by mělo ukázat trošku víc. Pojďte do toho taky. Je to hlavně Vaše 
město!
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PETR VANĚK: JSEM NADŠENÝ

Vaše občanské sdružení má velmi 
pozitivní cíl ve snaze zvýšit zájem občanů 
o problémy města Žďár nad Sázavou. 
Občanská sdružení vytvářejí podmínky 
pro rozvoj občanské společnosti a svojí 
existencí naplňují smysl demokratického 
řízení naší společnosti. O základních 
záležitostech života, obce, nebo města 
mají rozhodovat sami občané, kteří v 
daném městě žijí.

Kancelář prezidenta republiky

Uvnitř najdete:

Strategie Žďáru nad Sázavou,
která nás stala 250.000 Kč
je okopírována od Humpolce.
více na straně 4.

Starostka a senátorka
Zvěřinová přiznala pět 
placených funkcí.
více na straně 8.

Rezervujte si v kalendáři:

Komunikace města a občanů.
Panelová diskuze, kde vystoupí 
starosta Nového Města na Moravě 
a představí trasparentní účetnictví a 
svoje zkušenosti. Pozvání také přijali 
lidé z Frank Bold, kteří stojí mimo jiné 
za Rekonstrukcí státu.
Kde: Velké posluchárna na VOSPŠ 
Žďár nad Sázavou
Kdy: 18. 9. 2014 od 18:00

Tyto noviny vyšly díky podpoře Nadace Karla Janečka
ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla.

Chceme město, které dobře komunikuje s občany, má sdílenou vizi rozvoje a je městem, ve kterém rádi s našimi rodinami žijeme.

ŽIJEME ŽĎÁREM



Žijeme Žďárem už roky

V posledním roce jsme naší skupinu i podle toho 
pojmenovali. Členové Žijeme Žďárem se již několik 

let aktivně zapojují do dění 
ve Žďáře. Někteří z nás se 
zapojili například do pracovní 
skupiny “Náměstí” a pomáhali 
tak s návrhem a koncepcí 
nového náměstí. Tato však 
nebyla přijata.
Uspořádali jsme několik 
panelových diskuzí, kterých 
se zúčastnily desítky lidí a 
jejich záznamy na internetu 
mají přes 500 shlédnutí. Více 
než 300 lidí se podepsalo pod 
naše připomínky k novému 
územnímu plánu, díky čemuž 
jsme se oficiálně zapojili do 
územního plánování.

Tým Žijeme Žďárem

Aktivity Žijeme Žďárem 
mají výsledky

Díky našemu vyjednávání s politiky bylo 
schváleno zveřejňování audiozáznamů 
ze zastupitelstva, včetně toho, kdo a jak 
hlasoval, na Internetu.

Po zveřejnění programu Rekonstrukce 
Žďáru bylo schváleno zveřejňování 
nových smluv na internetu.

Několik stran se inspirovalo ve svých 
volebních programech programem 
Rekonstrukce Žďáru.

ŽIJEME ŽĎÁREM

Žijeme Žďárem zachraňuje nápis na kině Vysočina

Součástí nepříliš povedené  rekonstrukce 
Kina Vysočina mělo být i odstranění stylového 
nápisu na jeho fasádě. Pomohli jsme vývěsní 
štít obnovit tak, aby nadále zůstal v původním 
stylu, jak jej znají generace Žďáráků. 

“Když jsem zjistili, že k pudinkové barvě a 
bílým plastovým oknům “přibude“ ještě 
odstranění původního nápisu, pokusili jsme se 
ještě do projektu zasáhnout.

Díky podpoře ze strany dodavatele stavby 
a sponzorskému daru od žďárské reklamní 
firmy se nám na kino podařilo vrátil vývěsní 

štít ve své původní podobě.
Je to však jen malý úspěch v celkově 
necitlivém přístupu města ke svým budovám 
při jejich zateplování. Záhy totiž zmizela pod 
polystyrenem MŠ Sluníčko na Veselské ceněná 
mozaika od známého výtvarníka Miroslava 
Roštínského...“. 

Mgr. Zdeněk Navrátil / STAN, Žďár - 
živé město / Žijeme Žďárem / signatář 
Rekonstrukce Žďáru

1. ZŠ kupuje pán
v červeném svetru
za 4,5 milionu

V roce 2006 byla škola rozhodnutím rady 
města definitivně zavřena pro aktuální 
nedostatek dětí daný demografickým 
výkyvem. Následně byly děti převedeny 
na ostatní školy. Od roku 2009 rada města 
střídavě hledá pro budovu využití, nebo 
budovu prodává. Poslední pokus o prodej v 
roce 2012 skončil neúspěchem i díky petici 
občanů, kteří nesouhlasili s prodejem budovy 
za pouhých 5 mil. korun tajuplné společnosti 
bez kapitálu.
Zastupitelstvo uložilo radě města pokračovat v 
diskuzi o využití objektu se zapojením komise 
rozvoje města a se zapojením veřejnosti. 
Přesto že komise rozvoje předložila návrh na 
řešení, zastupitelstvo města se opět vrací k 
záměru budovu prodat.

Pro vaši orientaci uvádíme ilustrativní obrázek 
o velikosti budovy, kterou město prodává za 
cenu rodinného domku, zatímco ve stejné 
lokalitě se prodává obchodní dům TEGO za 25 
mil. a secesní dům Veliš za 36 mil. Oba domy 
se do této budovy školy vejdou několikrát.
Školu nakonec kupuje pán v červeném svetru 
z Brna za neuvěřitelných 4,5 mil. Město se mu 
zavazuje vybudovat parkovací místa za 9 mil. 
na Doležalově náměstí u divadla a před ZUŠ.
Rozhodnutí probíhá ukvapeně a 
pravděpodobně nejsou dodrženy termíny 
podle jednacího řádu, a už vůbec o tom 
nejsou předem informováni občané.
Prodej budovy soukromému investorovi, 
aniž bychom věděli, pro jaký přesný účel by 
se měla využít, není možné smluvně ošetřit. 
Smlouva ošetří rizika vždy pouze omezeně. 
Již nebudeme moci plně rozhodovat o jejím 
osudu v budoucnu.

Jaký vztah může mít pán z Brna k tomu,
co stojí ve Žďáře na náměstí?!

zdroj: reportáž TV Vysočina na www.youtu.be/Ma1oCZiDg0w

více o tématu na www.zijemezdarem.cz/tema/1zs
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Jak a proč vznikl program Rekontrukce Žďáru?

Z několikaletého snažení o zlepšení města 
jsme si odnesli hodně nápadů, jak by 
mělo město fungovat lépe - tolik lidí a tolik 
inspirace, kterou jste nám na společných 
akcích předali. Začali se na nás obracet i běžní 
občané a žádali nás o pomoc. Někteří nás 
dokonce považovali, za představitele města. 
Obracejí se na nás  i celé místní občanské 
iniciativy. To vše nás motivovalo k další práci 
a tím následujícím krokem bylo sestavení 
úkolů pro další 4 roky. Toho, co bychom rádi 
změnili, je opravdu mnoho, ale vybrali jsme 
jen 10 nejdůležitějších věcí a ty jsme nazvali 
Rekonstrukce Žďáru.
Protože jde vlastně o Vaše myšlenky, troufáme 
si tvrdit, že Rekonstrukce Žďáru je společný 

program obyvatel města Žďár nad Sázavou, 
kteří chtějí město, které dobře komunikuje s 
občany, má sdílenou vizi rozvoje a je městem, 
ve kterém mohou rádi i s rodinami žít.

Tento program jsme již zaslali všem aktivním 
politickým stranám a požádali je o podporu. 
Některé z nich se již vyjádřili.

Jednotlivé body jsme nazvali 
RESTy a tady je jejich seznam:

REST 01  Strategie a vize města 
REST 02  Starosta na plný úvazek
REST 03  Odborníci v komisích
 a radách
REST 04  Územní plán společně
 s občany
REST 05  Útvar architekta města
REST 06  Koncepce širšího centra
 města
REST 07  Zelená páteř města
REST 08  Skutečně informační web
REST 09  Zapojení občanů
 do zlepšování
REST 10  Smlouvy a účetnictví
 na Internetu

Již dnes v plném znění na našem 
webu www.zijemezdarem.cz

PROGRAM RŽ

Proč jsme nadstranická občanská iniciativa?

Možná si říkáte, proč nekandidujeme 
do voleb a nechopíme se politické 
zodpovědnosti. K tomu je potřeba říci, 
že již v minulých volbách někteří z 
nás kandidovali, ale stávající politická 
mašinérie nás zastavila. Po volbách 
začala politická hra, a my jsme nedostali 
příležitost se zapojit do fungování města. 
Vidíme, že jakmile bychom vstoupili do 
politiky přímo, ztratili bychom tím naši 
nestrannost a museli bychom “vyměňovat” 
něco za něco. Proto to letos zkoušíme jinak. 

Chceme najít lidi, kteří nedělají politiku pro 
politikaření, ale kteří chtějí udělat ze Žďáru to 
nejlepší město na světě. Je nám jedno jaký nosí 
kabát, každý člověk má svůj politický názor a 
my mu ho nehodláme brát.

Jsou ale věci, na kterých se můžeme shodnout 
bez ohledu na politickou příslušnost, a to 
je trasparentnost a lepší zapojení občanů 
do fungování města. Prostě větší míra 

demokracie. V tomto způsobu jsme se 
inspirovali celorepublikovým programem 
Rekonstrukce Státu a po jeho vzoru 
postupujeme. Snažíme se získat od politiků 
veřejný slib k podpoře Rekonstrukce Žďáru.

Podle jejich vyjádření vám pak dát možnost 
volit ty správné osoby, nikoliv pouze strany. 
Následně pak politiky kontrolovat jako 
opozice ve formě aktivní občanské iniciativy 
a současně jim pomáhat při realizaci. Za čtyři 
roky pak uvidíme, jak se to celé povedlo.

Účast Žijeme Žďárem na setkání Občané 2.0 a Rekonstrukce státu s podporou organizace Frank Bold.

občAN 2.0: INSPIRACE

Místní strany podporují 
Rekonstrukci Žďáru
Setkali jsme se se všemi aktuálně 
vladnoucími stranami a k našemu 
překvapení všichni souhlasí s programem 
Rekonstrukce Žďáru (RŽ). ODS, TOP 09, 
ANO, STAN Žďár - živé město), Republika, 
Zelení, KSČM, SNK ED, Svobodní, SPOZ 
vyslovili podporu programu a nevidí 
problém v tom, aby jejich kandidáti 
veřejně podpořili a podepsali program RŽ. 
KDU-ČSL podporuje RŽ, ale zatím nechce, 
aby ji jednotliví kandidáti podepisovali. 
Doufejme, že tento názor ještě změní. 
ČSSD zatím nechce podepisovat RŽ, ale 
vytvořilo si téměř shodných Deset závazků 
pro kandidáty ČSSD. To však vnímáme 
jako snahu vyhnout se zodpovědnosti.

Proč se tedy nedaří 
RESTy zrealizovat?
Z diskuzí se zdá, že problém tkví v 
politikaření, protože, když daný bod 
jedna strana předloží, ostatní to vetují. 
Dochází k politickému handlování. Ale 
co chcete handlovat, když chcete jen mít 
transparentní město? To je důvod, proč 
chceme jít cestou tlaku z venku, který 
bude tlačit na všechny politické strany, 
bez ochoty vyměňovat, protože zde není 
co za co. Tento program je apolitický.



Co je tedy ta vize?
Tak například to může být: Žďár je SRDCEM VYSOČINY. Nabízí 
moderní místo pro život a práci uprostřed úžasné přírody. Je 
ideálním výchozím bodem pro poznávání Vysočiny. Když chcete, 
tak hned u domu naskočíte na kolo nebo na běžky a můžete vyrazit 
do přírody. Zelené plochy slouží na hraní dětem anebo k rekreaci 
lidem. Žďár je “nad Sázavou”, a tak si můžeme jezdit na loďkách a 
posedávat na břehu.

ŽIJEME ŽĎÁREM

Strategie a vize města

Dnešní strategie města je vytvořená 
zkopírováním strategie města Humpolec. 

Jde o mrtvý zhruba třiceti stránkový dokument, 
který si město nechalo za 250.000 Kč zpracovat 
externě, protože to vyžadovala žádost o 
dotace. Dokument vznikl bez zapojení občanů, 
a proto je plný obecných frází a není v něm 
nic, co by nás odlišovalo od jakéhokoliv jiného 
města v ČR natož na světě. 

My bychom chtěli mít město s vizí. Vizí, kterou 
dají dohromady sami občané. Vizí, která je 
stručná a pochopitelná pro každého.

Takové Vize nám pak sama ukáže strategii 
na několik let. Pomůže nám rozhodovat o 
projektech tak, aby vše do sebe zapadalo. 
Ovlivní i územní plán a rozvoj.

Ukázka jedné strany z 30 stránkového 
dokumentu, zdroj: stránky města Humpolce 
a stránky města Žďár nad Sázavou.
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“Pokud máte Vizi, tak máte i cestu. Vize vám pomáhá se rychleji rozhodovat na každé křižovatce. Kvalitní vize motivuje lidi. 
Plány vznikají jakoby samy. Všichni víme, kam jdeme. Vše se zdá být jasnější. Těším se, až Žďár bude mít takovou vizi.“
Ing. Aleš Studený / Žijeme Žďárem

Z novodobé historie Žďáru

Všichni asi víme, že Žďár, jak jej známe dnes, 
vznikl díky ŽĎASu a díky tomu, že se sem sjeli 
pracovníci a inženýři z celé republiky. To bylo 
rozhodnutí, které dalo městu jasný směr a dá 
se říci vizi. ŽĎAS rychle rostl a stal se největším 
zaměstnavatelem na Vysočině. Pak ale došlo 
k razantní změně a ŽĎAS dnes zaměstnává 
méně jak polovinu lidí, než zaměstnával 
dříve. Začali jsme úbytek míst kompenzovat 
přilákáním nových velkých firem do Žďáru. 
Krize byla zdánlivě odvrácena, ale pouze 
částečně. Zahraniční společnosti si odborné 
pozice, jinak řečeno know-how, drží ve svých 
státech.

Dochází k nezaměstnanosti odborných 
lidí, přičemž tito lidé jen obtížně akceptují 
podřadnou práci, která se jim zde nabízí. 
Stěží můžeme dnes čekat, že zde podobná 
firma vyroste znovu. Ani nemůžeme naříkat, 
že vymírají ostatní města a všichni mladí a 

úspěšní se stěhují za prací do velkých měst. Už 
vůbec to nemůžeme považovat za náš konec a 
složit ruce do klína. Věříme, že jsme unikátním 
městem a stojí za to zde žít. Jen je potřeba si 
to uvědomit a stát se v tom nejlepším městem 
na světe. To pak udrží nebo dokonce i přiláká 
inteligentní lidi k nám a ti si pak pracovní místa 
vytvoří sami. Stačí mít vizi.

Víme, že to jde.

Známe iniciativu z Liberce, kde podobný 
projekt proběhl. Jsou ochotni nám s tím 
pomoci a poradit. Další města nám určitě také 
rádi  pomohou.

Stačí tento projekt pouze odstartovat. Vizi a 
strategii si vytvoříme sami v rámci sestavených 
odborných týmů tvořených občany města. 
Každý tým bude zaměřený na jednotlivou 
tematickou oblast. V novinách města 
budeme průběžně zveřejňovat výstupy a 
vyzývat veřejnost k zapojení se do projektu. 

Každá chytrá hlava je vítána. Jednou za dva 
měsíce budou probíhat veřejné diskuze na 
předem dané téma řízené profesionálním 
moderátorem. Nechceme politický souboj. 
Žádný individualista ani aktuálně vládnoucí 
politická garnitura (ať už bude jakákoliv) 
nebude moci dokumenty obsahově měnit bez 
vědomí realizačního týmu a pracovních skupin.

Na závěr uspořádáme soutěž o slogan, který 
bude vizi výstižně reprezentovat a vytvoříme si 
tak vlastní City Identity po vzoru nejlepší měst 
na světě:

Tak co, jdete s námi do toho? :-)
Tým Žijeme Žďárem

  “Každé vedení města by mělo mít jasnou vizi, kam   
   chce město vést (k jakému cíli) a jak toho dosáhnout.  
   Stejně tak by mělo mít strategický plán rozvoje
   města, který bude vytvořen na základě zapojení  
   veřejnosti. Nemůže se ale jednat o “jako zapojení“, 
   ale je potřeba aktivitu nastartovat a v tom může 
   Žďár využít aktivní skupiny jako například Žijeme 

Žďárem. Dále je potřeba uvážlivě volit termíny pro schůzky pracovních 
skupin, besed a podobných akcí, kde by měla být veřejnost hojně 
zastoupena.”
Pavel Felgr / předseda Změna pro Liberec z.s. / koordinátor 
Rekonstrukce státu pro Liberecký kraj

REST 01

250.000 KčAKČNÍ CENA

»



“Základním předpokladem zdravého rozvoje města je zapojení občanů do tvorby Územního plánu, protože občané jsou 
ti, kteří ve městě žijí a město dělají městem.“
Ing. Lukáš Joch / Republika / signatář Rekonstrukce Žďáru

REST 04Územní plán: koncepčně a se zapojením veřejnosti

Město dnes systematiky odmítá zapojit 
občany do územního plánování. Uvádí 
občany v omyl, když jim veřejně říká, že jde 
pouze o překreslení stávajícího plánu do 
nové podoby jako vyžaduje zákon. 

Skutečnost je taková, že všechna města jsou 
povinna aktualizovat územní plány z dob 
minulých, kdy rozhodovala strana a vláda, do 
stavu, kdy si plán vytvoří sami občané města. 
Na tento velký krok byla určena dlouhá doba, 
která byla následně prodloužena do roku 
2015, aby se celý proces zvládnul.

Chceme, aby skončil tento úřednický přístup 

k úkolu „Územní plán“ a dal se městu plán 
na dlouho do budoucna. Chceme  přestat 
strkat hlavu do písku, pokud jde o „obchvaty“ 
a postavit se tomuto úkolu čelem, najít 
reálné řešení. Chceme, aby město skutečně 
a aktivně zapojilo občany města do projektu 
tvorby ÚP prostřednictvím několika výzev v 
radničním zpravodaji, bannerem na hlavním 
webu města, tiskovou inzercí na veřejných 
místech (knihovny, kavárny...) a místech, která 
město zřizuje jako své příspěvkové organizace 
(poliklinika apod.) a to po dostatečně dlouhou 
dobu (řádově měsíce). Nejprve budou řešeny 
koncepčně oblasti: Generel dopravy, Generel 
zeleně, Řešení sociální struktury města, Řešení 

ŽIJEME ŽĎÁREM

fondu bydlení. Samostatně se budou řešit 
jednotlivé čtvrti města, aby se zvýšila šance na 
lepší zapojení občanů.

Chceme využít inovativní technologie, kdy již 
jednáme s Brněnskou aktivitou http://www.
mampripominky.cz/. Chceme, aby město 
pravidelně pořádalo veřejné diskuze na 
předem dané téma řízená profesionálním 
moderátorem, který se bude snažit občany do 
celého procesu zapojit.

Tým Žijeme Žďárem
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Žijeme Žďárem i přes odpor MěÚ Žďár nad Sázavou posílá zástupce veřejnosti
do jednání o Územním plánu

Žijeme Žďárem vnímá proces tvorby nového 
územního plánu jako velice důležitý, protože 
je to jeden ze strategických dokumentů města. 
Městský úřad na něj získal dotaci přes 600 
000 Kč. Návrh je však velice nekvalitní, a v 
některých bodech neplní ani zadání. Z toho 
důvodu jsme iniciovali podání věcně shodných 
připomínek, pod které se podepsalo 300 lidí 
a zmocnili tak Ing. Romana Bukáčka jako 
zástupce veřejnosti, který pak podal námitky k 
územnímu plánu.

Městský úřad se pokusil výše zmíněným 
námitkám vyhnout tak, že napadl formální 
stránku věci ve smyslu, že text námitky není 
stejný jako text věcně shodných připomínek. 

Jedná se ovšem o nesmyslný požadavek, a 
to hlavně vzhledem k tomu, že i samotné 
připomínky měly být věcně shodné.
Obrátili jsme se na společnost Frank Bold, 
která nám poskytla právní rozbor tohoto 
usnesení a na základě tohoto rozkladu se Ing. 
Roman Bukáček odvolal ke krajskému úřadu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, jako odvolací 
orgán, usnesení MěÚ Žďár nad Sázavou zrušil. 
Tím jasně potvrdil, že snaha odmítnout Ing. 
Romana Bukáčka jako zástupce veřejnosti při 

projednávání územního plánu byla 
protizákonná, účelová a vedena snahou 
nepřipustit transparentní projednání 
územního plánu za účasti zástupce veřejnosti. 

Konkrétní věcně shodnou připomínku i 
dokumenty týkající se odvolání na jdete 
na webu: 
www.zijemezdarem.cz/tema/uzemniplan

Územní plán by měl být srozumitelný dokument

nad rámec zákonných povinností a měl by 
navazovat na strategický plán rozvoje města.
Zpracovatel územního plánu by měl být 
vybrán v soutěži o návrh. Konzultace na 
toto téma zdarma poskytuje Česká komora 
architektů.

Tvorba územního plánu by měla být silně 
medializována, aby zapojila občany.

Generel dopravy a zeleně

by měl být spojen do Generelu veřejného 
prostoru. V rámci dopravy by měla být řešena 
i doprava pěší a cyklistická. Generel může 
být zpracován zpracovatelem odlišným od 
zpracovatele územního plánu, opět vybraným 
soutěží s předkládanými návrhy.

Zelená páteř města

Také na území podél řeky by měla být 
vyhlášena architektonicko-urbanistická 
soutěž.

Koncepce širšího centra města

Na koncepci širšího centra města by měla být 
opět vyhlášena architektonicko-urbanistická 
soutěž. Jinak není možné získat dostatečný 
počet kvalitních návrhů pro jejich porovnání a 
výběr nejlepšího.
Následná spolupráce s vítězem může probíhat 
podobnou formou jako v Plzni, kde je vítěz 
konzultantem odboru rozvoje, nebo
standardní formou nezávislého zpracovatele.

Ing. arch. Petr Lešek / předseda České 
komory architektů
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Starost o společné prostředí, architektura, veřejný prostor

Město je sdílený prostor. Je v něm řada 
míst, která jsou společná pro všechny. Jsou 
to veřejné prostory.

Veřejný prostor má být inspirací, místem 
komunikace a setkávání. Městský úřad je 
jediným lídrem veřejného prostoru, stará se 
o něj, rozvíjí ho. Městský úřad je “hospodář” 
našich společných prostorů či staveb, které 
využíváme k různým účelům. Má vizi, jak 
mají vypadat a k čemu mají sloužit, hledá 
řešení jejich vnitřního uspořádání i jejich 
architektury. Městský úřad je k tomu pověřený 
občany města a měl by s nimi spolupracovat, 
diskutovat, hledat společnou shodu. To 
proto, že jsou uživatelé toho, co udělá. Lidé 
na tento vztah zapomněli a bojí se otevřeně 
říkat dopředu svá přání, naučili se čekat, až “to 
někdo udělá”. Tím riskují, že se jim to nebude 
líbit. Úřad je pak sám voják v poli, neví kam 
jít, jaké by měl mít cíle a jeho práce vede k 
formálnosti. Všichni si na to zvykli a považují 
to za normální. Mně to normální nepřijde. To 
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Mosty které jinde nenajdete

Město postavilo za 85 mil. Kč nový most 
na Klafar II v místě, kde přecházíme naši 
milovanou řeku, dokonce na území soutoku 
s potokem Staviště, kde se lidé kdysi koupali 
v tůni. Bohužel jde o mostní dílo, které tento 
prostor na min. 30 let znehodnotilo. 
Most, který je spíše typický pro nadjezdy nad 
dálnicí D1 než pro městský prostor. Nemluvě 
o tom, že neřeší pěší ani cyklo dopravu. 
Posuďte, jak most vypadá a jak vypadat mohl 
(viz obrázek)!

Mosty v našem městě nejsou obecně ničím 
vábivým, jedná se často o odpudivá díla, 
šedivou architekturu, která nestojí za pohled. 
Bohužel v poslední době jsme promarnili 
šancí, co se týče mostů, mnohme více. 
Připoměňme si naše mosty: u Tálského mlýna, 
u starého dvora (souběžně s docela pěkným 
mostem vede dřevěná lávka pro pěší), u 
Klafaru (ulice Kovářova), potrubím obtočený 

most na Husově ulici a u Penny Marketu (ulice Strojírenská). Kromě toho přes Sázavu vede 
několik malých mostků pro pěší a cyklisty (před soutokem se Stržským potokem, u stadionu, 
za Domem kultury, pod Tvrzí, u zahrádkářské kolonie nedaleko železničního viaduktu). Docela 
zapomenuté zůstávají mosty přes potok Staviště.

Kolikrát za svou existenci má město příležitost vybudovat most. Most není jen stavba, je 
symbolem spojení a setkání dvou pólů a je svátek takový most tvořit - most by měl být 
osobnost...

“Myslím si, že Žďár má obrovský potenciál 
být krásným a hrdým městem. Chtěl 
bych, aby jej lidé tak vnímali. Pak se stane 
krásným a hrdým městem. Město přeci 
tvoří lidé.”

Ing. arch. Martin Zezula

Ing. Roman Bukáček / Žijeme 
Žďárem / Pojďme dělat město

Úspěchy v rozvoji města nebo promarněné příležitosti?

Skica mostu na Klafaru, Žďár nad Sázavou: 
Martin Zezula, Roman Bukážek, 
Pojďme dělat město

Žďárský přístav, aneb jak se nám nepovedlo nádraží
Nádraží, to je vlastně přístav. Místo, kam 
připlouvají lidé, aby buď pokračovali, či se 
vrátili domů, nebo přijeli na návštěvu. Je to 
místo, odkud odjíždějí lidé do jiných světů za 
prací nebo za poznáním či za dobrodružstvím. 
Nádraží je místo, kde parkují lodě - autobusy, 
kde se lidé setkávají, kde s nimi hovoří město, 
místo i jeho obyvatelé. Nádraží je jeden z 
hlavních portálů města a mělo by podle 
toho vypadat. Naše nádraží nevypadá ani po 
rekonstrukci jako důstojný prostor, prostor, 
který se pyšní, neboť je vstupem do města v 
srdci severní části Vysočiny.

Města Santiniho hvězdy, města u pramenů 
Sázavy, města s venkovskou tradicí, města 

s hrdými obyvateli. Naše nádraží je stále 
nehostinné, i když už trochu opravené místo, 
kde se člověk zdržuje, protože musí. Po 
odjezdu ze Ždáru nezůstane v cestujících 
dobrý dojem, po návratu do města se dobrý 
dojem nedostaví. Snad by u východu měla 
být velká cedule: “Jdete-li dále, tak jen se 
zavřenýma očima.“ nebo: “Omluvte nás, 
toto místo žije vlastním životem.“ Chtějme 
zvelebit tohle místo. Podotýkáme, že krásu, 
srozumitelnost a přívětivost nevyřeší nové 
vybavení a předlážděný povrch. Chtějme 
zvelebit tohle místo, aby byl důvod zde zůstat, 
vracet se sem a odjíždět odsud s dobrým 
pocitem a příjemnými vzpomínkami.Skica nádraží ve Žďáře: Martin Zezula, Roman Bukážek, 

Pojďme dělat město

je důvod proč jsem se pustil do spolupráce 
na projektu Pojďme dělat město (www.
pojdmedelatmesto.cz), kde se snažíme nejen 
říci, že se nám něco nezdá městotvorné, ale 
kde přinášíme i návrhy řešení. Ze stejného 
důvodu pomáhám v iniciativě Žijeme Žďárem.

Skica z webu: Pojďme dělat město



“Město Žďár nedokáže využít možnost, kterou mu nabízí řeka Sázava. 
Nedokáže využít ani své parky pro občany Změníme, aby městské parky 
nebyly jen zelenou pouští, ale nabízely všem generacím zázemí pro 
aktivní vyžití a nabrání nových sil během všedního dne. Chceme, aby si v 
blízkosti svých domovů mohly děti bezpečně hrát.“
Ing. Radek Zlesák / ANO / signatář Rekonstrukce Žďáru

Koncepce širšího centra města

Navrhujeme vytvoření koncepce širšího 
centra města Žďár nad Sázavou, která 
zajistí, aby se v centru nestavěly budovy 
bez návaznosti a budoucí opravy budov již 
zapadaly do této koncepce.

Koncepce širšího centra města by se měla 
týkat těchto oblastí: náměstí, dvory až po 
relaxační centrum, městská tržnice, od 
náměstí k městskému úřadu, farská humna, 

park U Ivana, od náměstí po hřbitov, směr ke 
kinu. Každé náměstí bude mít svůj příběh / 
účel / funkci (relaxační, obchodní, kulturní). 
Město zadá tento úkol odboru rozvoje, 
který vypracuje cílový dokument (ideálně již 
s architektem města). Nejprve se definuje 
rámec širšího centra města a co se v něm 
bude řešit (viz výše). Koncepce se sestaví za 
účasti odborné i laické veřejnosti, vzniknou 
náměty k jednotlivým funkčním celkům. 

ŽIJEME ŽĎÁREM

Výstupem bude dokument obsahující sadu 
zadání, co by se mělo dělat s jednotlivými 
částmi centra města (mapy, výkresy, max. 150 
stran). Dokumenty koncepce širšího centra 
města se musí stát součástí strategie města 
a současně musí být zafixovány v územním 
plánu města (aby se realizovaly a současně 
staly apolitickými).

Tým Žijeme Žďárem
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REST 07Zelená páteř města

Co myslíte, nebylo by to fajn, kdybychom si 
mohli u jezu půjčit lodičku a zajet si s ní třeba 
až ke kulturáku? Nebo že bychom vyčlenili 
plochu jenom pro pejskaře, kde by tito mohli 
své mazlíčky v klidu nechat “na volno” a ještě 
je zde cvičit? Že by se vedle řeky udělala 
koupací nádrž, kde by se v létě děti čvachtali 
a v zimě se zde bruslilo? Že by na Farských 
humnech či pod Stalingradem vznikl sáňkovací 
kopec? Chce to jen o tom chvíli přemýšlet. 
Město totiž netvoří pouze cihly a dlažky, ale 
hlavně lidé a jejich myšlenky.

Vkusné nové garáže vybízí ke korzování k centru města 
podél řeky Sázavy a maminky si zde mohou sednout a 
nakrmit s dětmi kačenky..

Návrh nábřeží Loučné v Litomyšli - © CUBOID ARCHITEKTI

Útvar architekta města je nutnost

Nejprve musíme citovat dnešní představitele, 
kteří dostali svou prací město tam kde je dnes. 
Vedoucí odboru rozvoje Ing. Irena Škodová na 
otázku vytvoření koncepcí říká: “Za 100 tis. za 
100 stránkovou koncepci, studii nebo soutěž 
o návrh raději zajistím opravu chodníku.“ 
Jaromír Brychta ke stavebním projektům 
říká: “Kritériem je cena, doba zhotovení - co 
nejkratší, záruky - co nejdelší a reference 
na firmu. My si nehodláme vymýšlet, že 
to bude tak nebo tak. Znovu říkám, že nově 
postavené věci, které vznikly po druhé světové 
válce nemají významnou architektonickou 
hodnotu.” 

Město chce ještě do voleb rozdat celou 
řadu zakázek. 
V novinách Žďárské Radnice uvádí: 
“Odborníci městského úřadu již zpracovávají 
podklady pro zateplení Městského divadla, 
hotelového domu Morava, budovy bývalého 
městského úřadu na náměstí a na zateplení 
ZUŠ Fr. Drdly.” Z toho nám jasně vyplývá, 
že potřebujeme městského architekta 
jako sůl. Pokud si tedy místo tří starostů 
pořídíme dva budeme mít na architekta. Ten 
povede útvar architekta, kde již mohou být 
externí odborníci na architekturu a design, 
urbanismus, krajinu. Útvar architekta bude 
fungovat jako odborná skupina, která se 

pravidelně schází a řeší projekty města. Útvar 
architekta bude mít právo veta při schvalování  
projektů týkajících se designu města.  Útvar 
architekta bude šetřit náklady na soutěže o 
návrhy (nebude potřeba neustále kupovat 
externí architekty z Brna, kteří nemohou 
vymyslet návrh pro město, kde nežijí). Útvar 
architekta se bude starat o aktivní zapojení 
studentů architektury do studií jednotlivých 
funkčních celků města. Inspirovat se můžeme 
např. architektkou města Litomyšl, která 
dohlíží i na to, aby supermarkety zapadaly do 
architektury města.

Tým Žijeme Žďárem

Mgr. Zdeněk Navrátil / 
STAN, Žďár - živé město / 
Žijeme Žďárem / signatář 
Rekonstrukce Žďáru

REST 06
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“Nově postavené věci, které vznikly 
po druhé světové válce nemají 
významnou architektonickou 
hodnotu.” 

“Městský architekt je garantem kvality prostředí, konceptor, mediátor, 
koordinátor a záruka dodržování dlouhodobé koncepce města. Zasadím 
se o zřízení odboru hlavního architekta v našem městě. V současné 
době jsem v kontaktu se zástupci České komory architektů, kteří nám 
aktivně napomáhají s přípravou podkladů při prosazování a zřízení 
útvaru hlavního architekta.”
Radek Studený / TOP 09 / podporovatel Žijeme Žďárem / signatář 
Rekonstrukce Žďáru

Mgr. Jaromír Brychta / 
ODS / 1. místostarosta 
Žďáru nad Sázavou



“Dvě věci: a) Komise s jasně definovanými cíli pro volební období a složené z odborníků, které komunikují s občany, mohou 
Žďár neskutečně posunout dopředu. Koncepční a dobrá řešení projektů potřebuje Žďár jako sůl. b) Ruku v ruce s tím 
osobní odpovědnost. Každý člen rady a zastupitelstva města se musí podívat občanům do očí a v případě, že se závěry 
komise nesouhlasí, jasně říct, proč shazuje práci komise ze stolu. To omezí politikaření. Tyto věci budeme prosazovat.”
Ing. Martin Mrkos / Starostové a nezávislí, Žďár - živé město  / Žijeme Žďárem / signatář Rekonstrukce Žďáru

“Pro město pracuji
na sto deset procent.“

Ing. Dagmar Zvěřinová / ČSSD / 
Senátorka / starostka Žďáru nad 
Sázavou

ŽIJEME ŽĎÁREM
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Odborníci v komisích a radách

komise řeší. V zakládacím dokumentu 
komise bude jasně napsáno, který člen jakou 
problematiku řeší, za co zodpovídá a proč 
právě on je do komise nominován. Každá 
komise bude mít člena zodpovědného za 
komunikaci s veřejností, jednak aby získávala 
podněty od občanů, jednak, aby veřejnost 
dostávala průběžné informace o práci komise 
a mohla na ně reagovat. Kromě toho komise 
musí pracovat eticky a transparentně, pro 
tyto účely musí zveřejňovat svoje výstupy 
na internetu včetně audio a videozáznamů z 
jednání. Komise musí mít i vyhrazený prostor 
v novinách, které vydává město, kde budou 

Je zcela nezbytné zavést jasná pravidla 
pro obsazování městem zřizovaných 
odborných komisí, výborů, příspěvkových 
organizací a dozorčích rad skutečnými 
odborníky. Nemůžeme se spokojit s tím, že 
v komisích či dozorčích radách jsou víceméně 
“zastoupeny” jen zvolené strany, aniž by takoví 
zástupci měli dostatečnou erudici a osobní 
předpoklady pro odborně náročnou práci. 
Právě komise a rady složené z odborníků 
mají být zdrojem objektivně dobrých řešení 
problémů nebo realizací projektů.
Členové komisí musí mít prokazatelné 
vzdělání a zkušenost v oblasti, kterou daná 

publikovat svoje výstupy. Jednotliví členové 
rady města a zastupitelstva se musí pak 
veřejně vyjádřit v případě, pokud se závěry 
komise nesouhlasí a odůvodnit rozhodnutí v 
rozporu se závěry odborné komise.

Tým Žijeme Žďárem

REST 03

Starosta nebo starostka na plný úvazek

Jsme město s přibližně 25.000 občany a to si 
zaslouží starostu na plný úvazek. Myslíme 
si, že budoucí starosta/ka by se měl 
městu věnovat na plný úvazek, účastnit 
se osobně všech rozvojových úkolů a 
aktivně komunikovat s občany. Jak sami 
uvidíte nebude jich málo. Jsme přesvědčeni, 
že by zastupitelé neměli zvolit starostu, který 
zastává funkci v Poslanecké sněmovně, Senátu 
nebo na krajském úřadě, či který se musí 
věnovat řízení nějaké firmy. Energie je pouze 
jedna a pokud ji starosta musí dělit mezi 
dvě takto významné role, nemůže ani jednu 
plnit pořádně. Nepovažujeme za správné 
toto kompenzovat jedním nebo dokonce více 
“místostarosty”. Zastupitelé by měli reagovat 
i na to, pokud podobná situace nastane v 
průběhu volebního období a zasáhnout. Toto 
pravidlo by mělo být formalizováno, i kdyby to 
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SATT hledá ředitele

• min. VŠ vzdělání - jakékoliv?
• min. 10 let praxe - kdekoliv?
• zkušenosti s územní samosprávou?!
• řidičský průkaz sk. B 

aneb politická trafika v přímém přenosu?
Nechybí zde požadavky na ruský jazyk? ;-)

Symboly politicko-úřednické “koncepčnosti” aneb co by odborník nikdy nedopustil

Park Farská humna 
zelené nic u Sázavy, 
kterou ani nevidíte

Most na Klafar 
bez napojení na 
cyklostezku a chodník 
jen na jedné straně

Relaxační centrum 
na vhodné podmínky 
pro plavání seniorů a 
invalidů se zapomnělo

Fasáda kina Vysočina 
aneb jaké fasádní 
barvy firmě zbyly, to 
jsme tam dali

In
ze

rt
ní

 s
at

ira

Knihovna M.J.S.
co nám zbylo z 
kina, vyjde ještě na 
knihovnu.

bylo ve formě zastupitelského desatera, které 
každý zastupitel odsouhlasí. Nelze souhlasit 
ani s návrhem ČSSD, která kumulaci funkcí 
dále nechce tolerovat, ale pouze v tom smyslu, 
že by člověk mohl vykonávat více veřejných 
funkcí, ale plat by pobíral pouze za jednu z 
nich. Tím se ovšem vracíme k tomu, že nejde 
vždy pouze o peníze, ale v tomto případě 
především o čas a energii věnovanou výkonu 
dané funkce. V tomto světle je i komentář paní 
starostky o tom, že pracuje pro město na sto 
deteset procent, při nejmenším úsměvný. 

Na kolik procent vykonává ostatní své 
funkce: senátor, místopředseda Ústavně-
právního výboru senátu, místopředseda 
Stálé komise senátu pro rozvoj venkova, 
zástupce senátu ve Stálé delegaci 
Parlamentu ČR do Euro-středomořského 

parlamentního shromáždění, předseda 
předsednictva společnosti Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko, člen dozorčí rady ve 
společnosti Vodárenská akciová společnost, 
a.s., člen dozorčí rady sdružení Vírský 
oblastní vodovod, s.m.o., člen správní rady 
obecně prospěšné společnosti Santiniho 
Žďársko, o.p.s. do roku 2013 rovněž aktivní 
živnostenské oprávnění zprostředkovatelskou 
činnost ve stavebnictví.

Tým Žijeme Žďárem

Dle daňového přiznání si Ing. Dagmar Zvěřinová v loňském roce vydělala 583 tisíc Kč za starostování Žďáru a k tomu přičtěte ještě vyšší plat 
senátorky, který je dále navýšený o odměnu za výkon funkce místopředsedy výboru, místopředsedy komise a nemalé náhrady, k tomu dalších 
170 tisíc za tři posty ve vodohospodářských společnostech.



Občané iniciovali referendum o zákazu hazardu, vadí jim předstíraný boj 
zastupitelů s hazardem

Nečinnost zastupitelů donutila občany 
uspořádat referendum
   
Tématu hazardu ve Žďáře se intenzivněji 
věnuji přibližně 1 rok. Na začátku jsem 
se zastupitelů ptal, zda se chystají tento 
problém řešit. Odpověděli mi, že jim paní 
starostka Zvěřinová (ČSSD) slíbila projednání 
na klubu zastupitelů a následně projednání 
na jednání zastupitelstva 12. září 2013. Na 
programu jednání se to však neobjevilo, a 
tak jsem kontaktoval paní starostku, která 
odpověděla, že o prázdninách nebyla schopna 
svolat zastupitele na klub, a proto odložila 
projednávání na jednání příští – to je 31. října 
2013.
Společně s občanskou iniciativou Žijeme 
Žďárem jsme do Žďáru pozvali odborníky na 
tuto problematiku a 3. října 2013 uspořádali 
panelovou diskuzi, ze které najdete záznamy 
na stránkách www.zijemezdarem.cz. 
Zúčastnilo se jí i hodně zástupců prohazardní 
lobby (pro zajímavost: včetně zástupce PR 
agentury, která kromě hazardu dělá také 
pro zbrojní průmysl). Pan 2. místostarosta 
Bárta (TOP09), dojednal v červnu 2014, že 
nebudou mít herny venkovní reklamu, blikající 
jackpoty apod. Což ale samozřejmě podstatu 
problémů neřeší a spíš to chápu jako snahu 
vyvolat pocit, že se to s hazardem ve Žďáře 
zlepšilo dle hesla „sejde z očí, sejde z mysli“. 
V říjnu se také odehrála jedna z tragických 
událostí, kdy člověk ze Žďáru, který intenzivně 
hrál na automatech, spáchal sebevraždu, 
protože už nevěděl jak se dostat z dluhů 
evidentně způsobených hraním. Je to jeden 
z mnoha příběhů, o kterých jsem za ten rok 
slyšel a utvrdil mě v tom, že radikální omezení 
hazardu je potřeba.

Na říjnovém ani na prosincovém 
zastupitelstvu se to neprobíralo, a proto 
jsme se připomněli zastupitelům se shrnutím 
naší panelové diskuze a s návrhy řešení (od 
částečné regulace po úplný zákaz). Před 
letošním březnovým zastupitelstvem jsme 
radu vyzvali, aby bylo téma hazardu na dalším 
zastupitelstvu zařazeno. Pan 1. místostarosta 
Brychta (ODS) na tomto jednání zastupitelstva 
tuto naší výzvu připomněl (viz poslední 
půlminuta záznamu jednání, která je k 
dispozici na stránkách města). Na červnovém 
jednání ale toto téma přesto opět zařazeno 
nebylo. Pan Brychta mi na email s dotazem, 
proč se tak stalo, neodpověděl.
Až při osobní konfrontaci se vymlouval, že 
ODS to v programu na rozdíl od TOP 09 
neměla.

ŽIJEME ŽĎÁREM

Po roce snažení a nabízení kompromisů jsem 
došel k závěru, že zastupitelstvo (v čele s 
radou složenou ze zastupitelů ČSSD, ODS a 
TOP 09) z nějakého důvodu toto téma nechce 
řešit. Motivace mohou samozřejmě být 
různé. Zřejmě jedním z důvodů je příjem cca 
15 milionů do městské pokladny z hazardu. 
Vypadá to jako nezanedbatelná suma, ale 
z hlediska celkového rozpočtu města jsou 
to pouhá 2,6 % a před několika lety navíc 
skoro polovinu peněz z hazardu nemělo a 
také si s tím umělo poradit. Když v jiných 
městech výpadek těchto „krvavých peněz“ 
dokázali nahradit efektivnějším finančním 
managementem, proč by to nemělo jít ve 
Žďáře?
Jediným řešením se tak jeví vypsání referenda 
při podzimních komunálních volbách, kde 
o této věci rozhodneme přímo my, občané 
Žďáru – často příbuzní či známí někoho, kdo je 
na „automatech“ více či méně závislý
– i když to možná ještě ani nevíme, protože 
tím se nikdo nechlubí. Mým přáním je, aby 
ve Žďáře nebyli lidé, kterým hazard ničí 
životy ať už přímo nebo nepřímo (rodinné 
vztahy, drobné krádeže, nesplacené půjčky…). 
Nevěřím paní starostce, ze které se na 
reklamách najednou stala velká bojovnice 
proti hazardu ve chvíli, kdy zjistila, že by na 
tom mohla sebrat politické body při obhajobě 
svého senátorského mandátu.
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Při sbírání podpisů k referendu jsem se setkával s otázkou:

Proč hazard rušit, když z toho má město 
peníze?

Nehodlám zde vést filozofické otázky o 
morálce, etice a svobodě jedince, i když tyto 
oblasti s hazardem nepochybně souvisí. Spíše 
tvrdá fakta. Žďár přijde sice o cca 15 milionů, 
ale na druhou stranu získá 20 milionů navíc 
díky lepšímu rozpočtovému určení daní. To 
je skutečnost, kterou nikdo neříká. Takže ve 
finále je rozpočet, za jinak stejných okolností, 
v plusu cca 5 milionů. Za další, závislost na 
hazardu je plně srovnatelná se závislostí na 
tvrdých drogách jako je např. heroin nebo 
pervitin což na panelové diskuze potvrdil i 
jeden bývalý hráč. 
Za další: to, že do toho někdo spadne, 
můžeme lidově nazvat blbostí, ale to rozhodně 

neznamená, že toho člověka a jeho postižené 
okolí odepíšeme slovy „jeho problém“. 
Holt nikdo není dokonalý.  Je tisíce dalších 
případů, kdy si člověk zpacká život například 
riskantní jízdou nebo frajeřinami v opilosti a 
přesto lékaři zachraňují jeho život, stát se mu 
snaží pomoci a společnost takového člověka 
neodsuzuje. Nabízí se ještě úvaha zda hazard 
nezakazovat, ale nějak zregulovat, např. 
dražbou licencí.
Např. ve Francii by na město o velikosti Žďáru 
připadaly 4 automaty. Opět fakta: Právní 
rámec  to prakticky neumožňuje. Jakékoli 
dražby licencí, soutěžení herních míst apod. 
je právní superproblém. Takže zatím jediná 
cesta je zákaz, který bude stejně naplněn, až 
za několik let díky podepsaných smlouvám 
s městem a pravděpodobným soudním 

sporům (majitelé heren to jistě nevzdají bez 
boje). Proto na úplném zákazu nevidím nic 
špatného, zvláště když např. jedna z heren je 
léta jen pár desítek metrů od ZŠ Švermova. 
Poslední skutečností je, že mezi hazardem 
a kriminalitou je příčinná souvislost. Co se 
stane, když okolní města - Bystřice n. P., Nové 
Město n. M., Velké Meziříčí nebo Velká Bíteš 
hazard zakázaly?

Jan Šedo / Žijeme Žďárem

Matěj Holan na přednášce o hazardu ve Žďáře nad Sázavou 
- záznam diskuze: http://youtu.be/CUz4oYYA2Yo

250 milionů - tolik v přepočtu prohazardují všichni Žďáráci za jediný rok. Pouhých 15 milionů jde z této částky do rozpočtu města.

Ing. Martin Mrkos / Starostové a nezávislí, 
Žďár - živé město  / Žijeme Žďárem / 
signatář Rekonstrukce Žďáru
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Další podobné projekty: Pražské fórum nabízí aplikaci pro dotazy radním 
V Praze nemusí občané čekat na veřejnou diskusi nebo zasedání zastupitelstva, díky novému portálu se mohou ptát svých radních kdykoli. 
Pražské fórum vytvořilo aplikaci, kterou nyní využívá pražský magistrát na svém webu ke snadnější komunikaci s veřejností. Portál má svého 
moderátora, který hlídá, aby se dotazy neopakovaly a aby diskuse zůstala v mezích slušnosti. Aplikaci nabízejí zdarma i další městům a obcím. 
Ozvěte se jim a přesvědčte vaši radnici, aby zařadili aplikaci na svůj web.

http://dotazy.praha.eu

Současné oficiální webové stránky, zdroj: www.zdarns.cz

Zapojení občanů by nemělo proběhnou pouze jednou za čtyři roky při volbách, ale možnost zapojit se by tu měla být 
neustále, aby naše město bylo dobrým místem pro život. Žijeme zde všichni společně.
Ing. Martin Petr/ Starostové a nezávislí, Žďár - živé město  / Žijeme Žďárem / signatář Rekonstrukce Žďáru

REST 09

Zapojení občanů do zlepšování

Přichází zcela nová doba. Knihtisk byla 
velká revoluce, pak přišlo rádio a pak 
televize, ale Internet je zcela nový 
přístup. Nejde již o pouhé jednosměrné 
šíření informací. Dnes je již možné, aby se 
lidé mohli přímo vyjadřovat ke konkrétním 
návrhům a nebo spolupracovat na těchto 
návrzích.. Nemusíme a ani nemůžeme zrušit 
zastupitelskou demokracii, ale měli bychom 
se začít učit rozhodovat sami. Učit se lepší 
demokracii.

Návrhy na zlepšení zapojení občanů do 
fungování města. Město se začne aktivně 
zajímat o názory občanů a reagovat na 
ně. Město bude předkládat občanům k 
připomínkám návrhy již v rané fázi nikoliv až 
po zpracování (např. externí organizací) anebo 
před schválením. Město umožní podávat 
nápady moderně a on-line a integruje službu 
„Lepší místo“ (http://www.lepsimisto.cz) přímo 
do svého fungování a určí osoby odpovědné 
za řešení námětů v předem daném čase 

ŽIJEME ŽĎÁREM

(řádově dny). Město bude propagovat a 
podporovat projekt „Lepší místo“ a na náměty 
aktivně reagovat. Město opakovaně vyzve 
občany k aktivitě a angažovanosti v novinách, 
které vydává. Město bude pravidelné 
informovat občany o práci na těchto 
nápadech v novinách. Město zapojí mládež 
do péče a rozhodování o městě (např. skrz 
programy Extra třída apod.)

Tým Žijeme Žďárem

Skutečně informační webové stránky města

Požadujeme vytvoření nových 
srozumitelných a skutečně informačních 
webových stránek města Žďár nad 
Sázavou na internetu. Je nutné oddělit 
od sebe informační stránky města (pro 
turisty) od stránek pro občany města. Na 
informačních stránkách pro občany zajistit 
snadnější dostupnost informací pro veřejnost 
(bez nutnosti složitého hledání). Inspirovat 
se můžeme stránkami Moravskoslezkého 
kraje http://www.kr-moravskoslezsky.cz/ Je 
nutné určit osobu, která bude zajišťovat a 
aktivně vytvářet podmínky pro maximální 
informační otevřenost a transparentnost 
vůči občanům města. Také požadujeme 
transparentnější službu „Dotazy a náměty“ 
aby bylo okamžitě vidět nezodpovězené 
dotazy a bylo možné sledovat průběh 
řešení i komu byl dotaz předán (na koho 
se čeká). Zveřejňovat na stránkách všechny 
informace, o které požádal libovolný občan 
města podle zákona o svobodném přístupu k 
informacím č. 106/1999 Sb. Umožnit snadno 
zadávat a evidovat požadavky na zveřejnění 

informace v duchu projektu: http://www.
infoprovsechny.cz/. Dostatečně předem 
zveřejnit jednotlivě všechny plánované body k 
jednání Rady města včetně podkladů a příloh 
(tyto informace má již dnes obvykle město 
ve svém systému v elektronické podobě). 
Automaticky zveřejňovat zápisy z jednání 
Rady města včetně informace o hlasování 
jmenovitě jednotlivých radních a také včetně 
audio záznamu (ideálně i video záznamu) 

– je dnes možné, viz rozsudek i Nejvyššího 
správního soudu (č. j. 6 As 40/2004). Následně 
pokračovat v rozvoji webu, zvyšování 
transparentnosti a zapojování občanů: 
zveřejnit i všechny body, které jdou na Radu, 
Zastupitelstvo, Komise, Výbory - konkrétně 
včetně podkladů a zápisů z jednání. Do 
budoucna i umožnit občanům vyjadřovat 
se a přispívat do diskuze k těmto bodům, 
ještě před jednáním (může být podmíněno 
registrací na stránkách města s ověřením 
občanství na podatelně).

Tým Žijeme Žďárem

Firmy také nemíchají stránky pro zákazníky a stránky pro zaměstnance. Překvapuje mě, že se město snaží sloučit stránky 
pro turisty a pro občany. To nepřinese úspory, ale pouze zmatení. Navíc stránky pro občany neumožňují zapojení, není 
možné snadno věci komentovat ani jinak vyjadřovat svůj názor. 
Ing. Aleš Studený / Žijeme Žďárem

Webové stránky jsou informační 
branou do města. Proto je nutné 
aby byly snadným, přehledným a 
aktuálním zdrojem informací pro 
každého občana našeho města.

Lukáš Haiduk / 
Republika / signatář 
Rekonstrukce Žďáru

REST 08



Informovanost občanů města je jedna ze základních povinností, které by město mělo plnit. Toto platí i o informacích 
týkajících se uzavřených smluv a hospodaření města. Proč tyto informace město neposkytuje, respektive neposkytovalo 
už dříve, nechápu. Reakce aktuálních zastupitelů, že by to bylo drahé, nepovažuji za oprávněný argument. Je důležité 
zveřejnit všechny smlouvy a jejich dodatky, zpřístupnit účetní operace a kvalitně informovat o hospodaření města.
Bc. Roman Souček / ANO / signatář Rekonstrukce Žďáru
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Smlouvy a účetnictví na Internetu

Navrhujeme, aby město Žďár nad 
Sázavou nevyčkávalo na nový 
zákon, ale předcházelo korupci vyšší 
transparentností, čímž se stane jednou z 
prvních obcí, která zveřejní smlouvy na 
internetu (http://portal.gov.cz) na základě 
zákona č. 106/1999 Sb. Nikoliv jen nové 
smlouvy, ale všechny smlouvy.

Zveřejnění smlouvy znamená, že bude veřejně 
přístupný celý text smlouvy i všech příloh a 
dodatků s výjimkou informací chráněných 
zákonem (např. osobní údaje, obchodní 
tajemství viz § 17 zákona č. 513/1991 Sb.). 
Portál http://portal.gov.cz je již dnes zdarma 
dostupný pro tyto účely (využívá jej např. 
Nové Město na Moravě, viz odkaz na smlouvy 
na http://www.nmnm.cz/. Město Žďár nad 

Sázavou zpřístupní na internetu účetní data 
města, která nemají charakter utajovaných 
informací, např. osobní údaje viz § 8b a § 9 
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Nejde pouze 
o rozpočet, jde o průhledné celé účetnictví až 
na úroveň všech dokladů. Stačí vyexportovat 
pravidelně data z účetního programu a 
zobrazit přehledně na webu. Tak aby bylo 
snadné zjistit, zda město plní rozpočet podle 
plánu (kde jej překračuje a kde nikoliv) a také 
aby bylo vidět, kdo konkrétně zboží nebo 
službu dodal, jak to bylo fakturováno, jaké 
konkrétní částky a kdy. Souhrnné pohledy za 
jednotlivé dodavatele – co vše daný dodavatel 
pro město dělal a kdy. Přidat i přímý odkaz na 
justice.cz, aby bylo snadno dohledatelné, co 
to je za subjekt a kdo za ním stojí. Inspirovat 
se úspěchem Nového Města na Moravě, které 

ŽIJEME ŽĎÁREM

dosáhlo «fascinující úrovně transparentnosti 
a je dnes vzorem transparentního města v ČR 
(viz http://www.nmnm.cz/). Ideálně zpřístupnit 
na internetu i účetní data všech organizací 
spravovaných městem nebo těch, v kterých 
má město významný podíl (opět podobně jako 
to má Nové Město na Moravě).

Tým Žijeme Žďárem
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Žijeme Žďárem již dnes zveřejňuje postupně smlouvy města na Internetu
Město zareagovalo na program Rekonstrukce Žďáru tím, že začalo zveřejňovat nově uzavřené smlouvy. To je samozřejmě chvályhodné, 
ale bohužel ty nejzajímavější smlouvy jsou smlouvy stávající, tedy aktuálně platné a neusále se prodlužující pomocí dodatků, aniž by na tyto služby 
proběhlo transparetní výběrové řízení. Některé z těchto smluv jsme si vyžádali na základě zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejňujeme je na webových 
stránkách http://zijemezdarem.cz/tema/smlouvy/. Dnes zde najdete již smlouvy a dodatky k nakládání s komunálním odpadem nebo k údržbě 
zeleně ve Žďáře. Postupně plánujeme zveřejňovat další smlouvy.

Máte právo na informace
garantuje vám ho Listina základních práv a svobod a zákon 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Strkejte nos do věcí, které se vás týkají – aneb 3 minuty pro 
stošestku.

Co se chystá a kdo to bude platit? Jak plánuje obec využívat veřejné 
prostranství? Co bude s parkem a veřejnou zelení? Kam jdou veřejné 
peníze? Od koho obec nakoupila a za kolik?

Korupci a nehospodárnému utrácení veřejných peněz, stejně jako 
ničení přírody se nejlépe daří tam, kde se nikdo nedívá a nezajímá.
Chcete vědět, jakou kvalitu služeb a za jakou cenu město dostává? 
Podívejte se do smlouvy.  Že není kam?  Sousední Nové Město na 
Moravě zveřejnilo všechny své smlouvy a účetnictví na internetu a stalo 
se celorepublikovým symbolem transparentnosti. Ve Žďáře se podíváte 
od května jen na smlouvy uzavřené po 1. 5. 2014, ale co ty staré? Právě 
ty mohou být velmi zajímavé.

Zažádat o informace netrvá ani 3 minuty, použijte tento náš vzor
a nebo můžete použít vzor ze stránky:

http://www.eps.cz/poradna/pravni-vzory

Připravenou žádost pošlete na posta@zdarns.cz a do 15 dnů byste 
měli informace obdržet.

Žádost o informace
Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31  Žďár nad Sázavou
 
Žďár nad Sázavou, X. Y. 2014
 
Dobrý den,
 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
 
 1. Kopii dokumentu X ze dne AA. BB. CCCC.
 2. Uvedení celkové částky vynaložené na vybudování  
     objektu Y financovaného naším městem.
 3. Sdělení, zda se aktuálně připravuje nějaká změna  
     územního plánu našeho města, a pokud ano, v jaké je  
     fázi.
 
… sem napište, co vás zajímá. Stručnou a jasně formulovanou 
otázkou zvyšujete své šance, že vám úřad hned napoprvé pošle to, co 
potřebujete.
 
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na moji 
e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.
 
S pozdravem
jméno a příjmení
datum narození
adresa místa trvalého bydliště
kontaktní e-mail

Transparentní a zveřejněné 
účetnictví včetně všech uzavíraných 
smluv vnímám jako základní 
předpoklad pro dlouhodobé řádné 
hospodaření města. Každý občan 
má na tyto informace nárok.

Libor Hansel / 
Republika / signatář 
Rekonstrukce Žďáru
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Tyto noviny vyšly díky podpoře Nadace Karla Janečka ve spolupráci
s Fondem Otakara Motejla.

Jak se zapojit?

ŽIJEME ŽĎÁREM

Nadace Karla Janečka

byla založena v lednu 2014. Jejím posláním je 
podpora rozvoje aktivní občanské společnosti, 
podpora vzdělávání a podpora fungování 
státu. 

Jste aktivní občan?
Staňte se ambasadorem Rekonstrukce Žďáru a oslovte 
kandidáty, kterým fandíte a představte jim program 
Řekonstrukce Žďáru.

Sledujte náš newsletter na
www.zijemezdarem.cz

Sledujte facebook:
Žijeme Žďárem

Jste kandidát do voleb??
Stáhněte si program Rekonstrukce Žďáru a prostudujte jej: 
www.zijemezdarem.cz/rekonstrukce

Pokud s ním souhlasíte, 
podepiště jej a doručte nám 
jej elektronicky na e-mail: 
iniciativa@zijemezdarem.cz

nebo na adresu:
náměstí Republiky 11
591 01 Žďár nad Sázavou

Fond Otakara Motejla

přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní 
a transparentní službu občanům. Financuje 
významné nevládní organizace (např. 
Transparency International, Frank Bold či Oživení) i malé lokální 
občanské iniciativy. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří prosazování 
otevřených dat na radnicích a vznik platformy online nástrojů pro 
občany na www.nasstat.cz.

Fond Otakara Motejla založila a spravuje Nadace Open Society Fund 
Praha a přispívají do něj soukromí dárci a firmy.

Cílem Fondu Otakara Motejla je efektivní veřejná správa, opírající 
se o aktivní občanskou společnost. Veřejnou správu chceme 
prostřednictvím otevřených dat přeměnit na transparentní službu a 
zajistit tak občanům přístup k informacím o jejích aktivitách a výdajích. 

„…dějiny se neptají nikdy
a nikoho z nás, čemu
jsme zabránili. Ptají se jen
na to, co jsme dokázali.“ 

Otakar Motejl

Vy jeden, každý musíme snést 
mínění druhého. Demokracie 
znamená diskusi.

Tomáš Garrigue Masaryk

Bez vaší pomoci, nebudeme schopni vydávat pravidelně noviny Žijeme Žďárem.

Podívejte se kdo přispěl a přispějte také:
Transparentní účet: 2600565493 / 2010 , FIO BANKA 

K nahlédnutí na webové adrese:
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600565493

Prostředky budou použity na šíření tištěných informací o aktivitách Žijeme Žďárem.

Toto je neinzertní periodikum.

Adresa redakce:
Žijeme Žďárem
náměstí Republiky 11
591 01 Žďár nad Sázavou

Ev. č MK ČR E 21731

Pojďme se společně stát spokojenými občany našeho státu!

• sledujme činnost veřejných institucí
• aktivně se zapojme do jejich rozhodování
• vyžadujme politickou odpovědnost
• dbejme na efektivní využití veřejných prostředků
• vytvořme férové prostředí pro podnikání


